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CURRENT EPIDEMIOLOGICAL TRENDS OF FIRST PERMANENT MOLAR PATHOLOGY 

DURING FIRST YEARS OF AGE 6-12 ASSESSED IN IASI AREA (Abstract):  

Dentistry research, in recent years showed a considerable increase in the frequency of first permanent molar 

damage. Purpose of study: Quantification and monitoring objective of the study by evaluating data from a 

representative group of children, aged 6-12 years, in order to determine the prevalence and incidence of first 

permanent molar pathology at Iasi area. Materials and methods: The study group consisted in a number of 804 

young patients, diagnosed with a diverse complex diseases, among them 350 lived in rural and 454 urban areal 

of Iasi. The methodology consisted of clinical and laboratory evaluation of patients, according to WHO 

recommendations. Data records of personal transcript were centralized and database was processed statistically. 

Results and discussion: Prevalence of decays in permanent first molar increased significantly with age. It 

appears in this study group that: first permanent molars receive a high rate of decay; the prevalence index is 

90%. Generally, the frequency of decay increases gradually with age. Comparatively to entire group of children, 

simple decay is found at 81.64% of cases and 18.35% of cases had complicated decays. Conclusions: Patients 

assessed presented first permanent molar frequently and early affected by caries. Between 6 -8 years: 25,8% 

lower molars have cavities comparatively with 15% of maxillary molars. Between 9-10 years, 54% lower 

molars are affected by decays comparatively with 37, 2% maxillary molars. Between 11-12 years 72% of lower 

molars and 54, 2% of maxillary molars presented decays. 
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INTRODUCERE 

Patologia molarului prim permanent 

constituie o problematică complexă cu 

profund impact asupra armoniei dento-

somato-faciale, suscitând interesul 

clinicianului pentru a abordare terapeutică 

optimă. 

Ultimii ani au înregistrat o creştere 

considerabilă a frecvenţei afectării molarului 

prim permanent în unele ţări, în altele 

reducându-se considerabil, elementele de 

variabilitate fiind determinate de o 

multitudine de factori (Diab, 2000).  

Identificarea factorilor favorizanţi, în 

deplin acord cu particularităţile anatomice 

ale molarilor primi permanenţi, aspecte 

coroborate cu incidenţa fiecărei entităţi 

clinice - carie, afectare endodontică sau 

parodontală, constituie o condiţie sine-qua-

non pentru o terapie specifică [1].  

 

SCOPUL STUDIULUI 

Cuantificarea şi monitorizarea datelor 

obţinute din evaluarea unui lot reprezentativ 

de copii, cu vârste cuprinse între 6-12 ani, în 

scopul stabilirii prevalenţei şi incidenţei 

patologiei molarului prim permanent, 

identificând etiologia, principalele entităţi 

clinice cu perspectiva previzionării 

consecinţelor complicaţiilor asupra dezvoltării 
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armonioase a dentiţiei permanente pe teritoriul 

Moldovei, aspecte ce vor fi integrate în 

rezultatele studiilor la nivel naţional şi zonal 

european. 

 

MATERIAL ŞI METODE 

Lotul de studiu a fost constituit dintr-un 

număr de 804 pacienţi din mediul urban şi 

rural. Aceşti pacienţi au fost selectaţi dintre 

pacienţii ce s-au prezentat în Clinica de 

Stomatologie Infantilă şi pacienţii care au 

fost examinaţi în cadrul Programului 

Naţional de Educaţie şi Prevenţie Sanogenă 

la copil, în intervalul de timp 2004 –2008.  

Metodologia a constat în evaluarea 

clinică şi paraclinică a pacienţilor şi 

întocmirea foii de observaţie clinică, 

(elaborată de Colectivul Disciplinei de 

Pedodonţie – Facultatea de Medicină 

Dentară – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi) pe 

baza examenului clinic extra- şi intraoral şi 

ulterior prelucrarea statistică a datelor. 

Examinările s-au făcut conform 

recomandărilor OMS (1988) fie in clinica de 

Pedodonţie-Ortodonţie, Facultatea de 

Medicină Dentară, UMF Iaşi, fie in 

cabinetul stomatologic al şcolii respective, 

de către un singur medic, la lumina UNIT-

ului, cu instrumentarul de consultaţie 

obişnuit (fig. 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Pacient M.I 6 ani-examenul clinic  Figura 2. Pacient F.G, 12 ani - evaluare clinică 

 

 

 

Figura 3. Examenul radiografic 
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Metodologia cercetării a cuprins (tabelul 

1): 

Evaluare clinică 

- Inspecţie vizuală  

- Explorare  cu sonda 

Evaluarea paraclinică 

- Utilizarea  coloranţilor  

- Examen  radiografic (fig. 3)  

- Teste  de vitalitate (pentru depistarea 

eventualelor afecţiuni pulpare) 

 

Fiecărui pacient i s-a întocmit o fişă de 

cercetare ce conţine data consultaţiei, date 

personale şi date despre statusul dentar. Datele 

obţinute în urma evaluării, au fost prelucrate 

statistic, rezultatele obţinute constituind baza 

derulării şi optimizării studiilor în sfera 

terapeutică a patologiei molarului prim 

permanent. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Ulterior prelucrării datelor, au fost 

obţinute următoarele rezultate: 

Repartiţia în funcţie de mediul de 

provenienţă arată că, din cei 804 copii, cu 

vârste cuprinse între 6-12 ani, 350 de copii 

au provenit din mediul lui rural şi 454 din 

mediul urban (fig. 4). 

Figura 4. Repartiţia pe domicilii a lotului 

După cum se observă, 56,5% dintre copii 

examinaţi au provenit din mediul urban şi 

43,5% au provenit din mediul rural. 

 Figura 5. Structura lotului pe medii de 

provenienţă şi intervale de vârstă 

 Figura 6. Repartiţia procentuală a pacienţilor pe 

intervale de vârstă 

Structura lotului pe medii de provenienţă 

şi intervale de vârstă (fig. 5, 6) relevă faptul 

că examinarea a cuprins 280  de copii (35%)  

cu vârsta între 6 şi 8 ani,  (140 din mediul 

urban), 300 de copii (37%) cu vârsta între 9-

10ani (160 din mediul urban şi 140 din 

mediul rural), şi 224 de copii  (28%) între 

11-12 ani  (70 din mediul rural şi 14 din 

mediul rural). 

Repartiţia pe grupe de vârstă şi sex arată 

cel mai mare procentaj al subiecţilor în 

grupa de vârstă 9-11 ani băieţi (16.9%), şi 

fete (20.4%) (fig. 7). 

 
Figura 7.  Structura lotului pe grupe de 

vârstă şi sex 
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Preponderenţa pacienţilor se înregistrează 

la mediul urban (19.9%) la grupa de vârstă 

9-11 ani, iar lotul din mediul rural arată o 

distribuţie bimodală, mai cu precădere în 

grupa de vârstă 6-8 şi 9-10 ani (17.4%) 

(tabelul 2).  

Se observă diferenţe semnificative intre 

copiii din mediul urban şi  cel rural. 

Distribuţia copiilor din mediul urban este 

predominantă, cu distribuţie aproximativ 

egală la toate grupele de vârstă, în timp ce la 

grupa de vârstă 11-12 ani, se înregistrează 

procentaje mai mici pentru copiii din mediul 

rural. 

Tabelul 2. Structura lotului pe grupe de vârstă şi mediu de provenienţă 

Vârstă  Mediu Total 

Urban Rural 

n % N % N % 

6-8 140 17.4 140 17.4 280 34.8 

9-11 160 19.9 140 17.4 300 37.3 

12-14 154 19.2 70 8.7 224 27.9 

Total 454 56.5 350 43.5 804 100 

Tabelul 3. Prevalenţa afectării molarului prim permanent în funcţie de vârstă 

Vârsta (ani ) Nr copii Carii la molarul I permanent 

N % 

6-8 280 76 27.1 

9-10 300 163 54.3 

11-12 224 164 73.2 

Prevalenţa cariei  

Prevalenţa cariei la molarul prim 

permanent creşte semnificativ o dată cu 

vârsta (tabelul 3, fig. 8).  
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Figura 8. Prevalenţa afectării molarului prim 

permanent în funcţie de vârstă 
 Figura 9. Frecvenţa cariei molarului prim 

permanent în raport de intervalele de vârstă 

Din analiza datelor obţinute prin 

examinarea clinică se constată că la lotul 

studiat frecvenţa cariei pe molarii primi 

permanenţi este mare, valoarea indicelui de 

prevalenţă fiind de 90%. În general, frecvenţa 

cariei creşte progresiv cu vârsta.  

După cum se poate observa în intervalul de 

vârstă 6-8 ani, 35 % prezintă afectare prin 

carie la nivelul molarului prim permanent, 

intre 9-10ani cariile sunt găsite la 37%, iar în 
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intervalul 11-12 ani, 27% dintre pacienţii 

examinaţi prezintă carii la nivelul molarului 

prim permanent.  

Din analiza datelor de mai sus, constatăm 

că in ceea ce priveşte repartiţia leziunilor 

molarului prim permanent în raport de vârstă 

(fig. 9) se înregistrează o diferenţă de 10-11% 

între mediul rural şi urban. 

Prevalenţa leziunilor molarului prim 

permanent mandibular  (tabelele 4, 5): 

În intervalul 6-8 ani,  

- 25,8 din molarii mandibulari prezintă carii 

(3/4 dintre acestea sunt  localizate pe faţa 

ocluzatǎ, urmate la procente aproape egale 

de localizarea cariilor la nivelul FM, FD) 

- 15% din molarii maxilari prezintă carii 

(3/4 dintre acestea  sunt carii localizate pe 

faţa ocluzatǎ, urmate la procente aproape 

egale de localizarea cariilor la nivelul FM, 

FD). 

În intervalul 9-10 ani,  

- 54% din molarii mandibulari prezintă carii 

(3/4 dintre acestea  sunt carii localizate pe 

faţa mezialǎ urmată la procente aproape 

egale de localizarea cariilor la nivelul FO, 

FD). 

- 37,2 din molarii maxilari prezintă carii 

(3/4 dintre acestea  sunt carii localizate pe 

faţa mezială urmată la procente aproape 

egale de localizarea cariilor la nivelul FO, 

FD). 

În intervalul 11-12 ani,  

- 72 % din molarii mandibulari prezintǎ 

carii (3 sferturi localizate la nivelul feţei 

distale, urmate de FO, Fm, şi încă un sfert 

cu interesarea tuturor feţelor dintelui). 

- 54,2 maxilari  prezentau carii 3 sferturi 

localizate la nivelul feţei distale, urmate de 

FO, Fm, şi încă un sfert cu interesarea 

tuturor feţelor dintelui). 

Tabelul 4. Distribuţia cariilor la molarul prim permanent localizare şi grupe de vârstă 

Interval 

de vârstă 
Total MD % FO % FM % FD % 

6-8 ani 280 72 25,7 54 75,0 10 13,9 8 11,1 

9-10 ani 300 162 54,0 120 74,1 22 13,6 20 12,3 

11-12 ani 224 161 71,9 110 68,3 25 15,5 26 16,1 

Tabelul 5. Prevalenţa leziunilor molarului prim permanent maxilar 

Interval 

de vârstă 
Total MX % FO % FM % FD % 

6-8 ani 280 42 15.0 30 71.4 5 11.9 7 16.7 

9-10 ani 300 112 37.3 90 80.4 10 8.9 12 10.7 

11-12 ani 224 161 71.9 130 80.7 12 7.5 19 11.8 

FO-faţă ocluzală, FM-faţă ocluzală, FD-faţă distală 

Statistic vorbind, la molarul prim 

permanent localizarea topografică a cariilor 

în grupele de vârstă 6-8 şi 9-11 ani, nu au 

arătat diferenţe semnificative între 

mandibulă şi maxilar. 

Datele obţinute de noi sunt concordante 

cu cele din literatură Un studiu [2] arată că, 

în funcţie de topografia proceselor carioase 

simple, se constată că, în ansamblu, 

localizarea cea mai frecventă este pe 

suprafaţa ocluzală (77,67%), urmată de 

localizarea mezială (5,72%). Celelalte 

localizări se întâlnesc cu o frecvenţă mult 

mai redusă (distal- l,71 %, în foseta 

vestibulară - 0,57%, vestibular la colet -

0,57%, palatinal - 0,38%). Această repartiţie 

se menţine şi la fiecare dintre grupele de 

vârstă analizate, cu menţiunea că la 6 ani se 

întâlnesc numai localizări ocluzale, iar de la 

7 ani începe şi afectarea celorlalte suprafeţe.  
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Majoritatea autorilor arată că cele mai 

frecvente carii se întâlnesc la nivelul 

molarului primi permanenţi datorită 

particularităţilor sale morfofuncţionale şi 

datorită contextului general în care ei erup şi 

devin funcţionali în perioada dentiţiei mixte 

[1, 2].  

Şi prezentul studiu se aliniază cercetărilor 

epidemiologice care subliniază frecvenţa 

crescută a cariei pe molarul de şase ani. 

Rezultatele obţinute sunt comparabile cu 

cele din literatură. Un studiu efectuat pe 383 

de copii cu vârste între 6 şi 11 ani obţin că 

84,59% dintre pacienţii examinaţi aveau 

carii pe molarul prim permanent [3].  Datele 

aceluiaşi studiu arată că molarii rnandibulari 

(63,72%) prezintă mai multe carii decât cei 

maxilari (36,28%), concluzie susţinută atât 

de rezultatele cercetării prezente, cât şi de 

cele ale altor autori.  

În ceea ce priveşte distribuţia leziunilor 

faţă de linia mediană, în cercetarea prezentă 

s-a constatat că atacul carios respectă regula 

biologică a simetriei dreapta stânga, aceasta 

fiind şi concluzia studiilor altor autori [4].  

Adler explică această distribuţie prin 

acţiunea simetrică a factorilor genetici şi de 

mediu. Hujoel şi col. au observat, însă, că 

atacul carial nu este simetric, fiind mai 

intens pe dreapta sau pe stânga în funcţie de 

acţiunea factorilor de mediu, genetici, 

infecţioşi, precum şi de tipul de masticaţie al 

pacientului. 

 

CONCLUZII 

5. La pacienţii examinaţi, molarul prim 

permanent este afectat frecvent şi 

timpuriu prin carie. 

6. În intervalul de vârstă 6-8 ani, 34,8 % 

prezintă afectare prin carie la nivelul 

molarului prim permanent, intre 9-10 ani 

cariile sunt găsite la 37,3%, iar în 

intervalul 11-12 ani, 27% dintre 

pacienţii examinaţi prezintă carii la 

nivelul molarului prim permanent. 

7. În intervalul 6-8 ani: 25,8 din molarii 

mandibulari prezintă carii în comparaţie 

cu 15 % din molarii maxilari  

8. În intervalul 9-10ani: 54% din molarii 

mandibulari faţă de 37,2 din molarii 

maxilari sunt afectaţi de carie 

9. În intervalul 11-12 ani: 72 % din molarii 

mandibulari şi 54,2 din molarii maxilari 

prezintă carii. 
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